
Senior transportschade-expert Marine
Non Automotive Expertise

DEKRA werkt al meer dan 90 jaar aan het vergroten van de veiligheid op de weg, op het werk en thuis.
Met activiteiten in meer dan 50 landen en meer dan 44.000 medewerkers is DEKRA een van 's werelds
grootste expertiseorganisaties op het gebied van testen, inspecteren en certificeren.DEKRA telt in
België zo’n 300 medewerkers en is een toonaangevende werkgever voor nieuw én ervaren talent in
de sectoren expertise, schadebeheer en fleetmanagement. Wij zijn voortdurend op zoek naar nieuwe
collega’s die de volgende waarden kunnen onderschrijven:

Verantwoordelijkheden:

■ Als transportschade-expert stel je
schades vast aan allerlei verschillende
soorten goederen, ongeacht met welke
modaliteit die zijn vervoerd.

■ Of het nu om logistieke
aansprakelijkheid, goederentransport of
bijvoorbeeld een evenementenschade
gaat, dankzij jouw kennis en uitstekende
communicatieve vaardigheden, slaag
je er elke keer weer in de schade
zoveel mogelijk te beperken, objectief
vast te stellen en indien mogelijk
overeenstemming te bereiken met alle
partijen.

■ En je hebt ambitie! Je wilt graag een
voortrekkersrol vervullen bij het opzetten
en uitbouwen van een “eigen” Marine
(Cargo en H&M) businessunit!

■ Je hebt ideeën over nieuwe producten
en/of diensten en ziet kansen, welke je
uitwerkt en met je collega’s oppakt.

■ Daarnaast krijg je de ruimte om je
commerciële skills te gebruiken en
te netwerken en bij te dragen aan de
ontwikkeling van DEKRA Marine, zowel
nationaal als internationaal.

Profiel:

■ Je bent een ervaren transportschade-expert

■ Je hebt ambitie en een 24/7 mentaliteit

■ Commercieel en creatief denken is voor jou
vanzelfsprekend

■ Je beheerst de Nederlandse, Franse én Engelse taal
uitstekend

■ Flexibiliteit zit in je genen; jouw werkterrein is heel
België en soms zelfs de hele wereld en dat vind je
geweldig

■ Je bent goed in het coachen, opleiden en begeleiden
van collega’s

De kans om een nieuwe business uit te bouwen binnen ons bedrijfEen leuke werkomgeving in een dynamisch jong team binnen een
internationale spelerFlexibele werktijdenEen aantrekkelijk salaris op basis van je ervaring en competentiesGerichte opleidings- en
ontwikkelingsmogelijkheden


